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VỀ NHỮNG KẾT LUẬN MỚI CỦA LUẬN ÁN TIẾN SĨ 
 

1. Đề tài luận án: “Tổ chức công tác kế toán quản trị tại các doanh nghiệp sản xuất 

và chế biến chè trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên” 

2. Chuyên ngành: Kế toán. Mã số: 62.34.03.01 

3. Họ và tên NCS: Nguyễn Phi Hùng 

4. Họ và tên cán bộ hướng dẫn khoa học: 

1. TS Phạm Tiến Bình 

2. PGS.TS Nguyễn Phú Giang 

5. Những kết luận mới của luận án: 

* Những đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận: 

+ Luận án đã hệ thống hoá và làm rõ hơn lý luận về tổ chức công tác KTQT trong 

DNSX, vai trò, chức năng của KTQT và khái niệm và các quan điểm của tổ chức công 

tác KTQT đối với nhu cầu thông tin theo từng cấp độ quản lý trong DN. 

+ Luận án chỉ ra được các nhân tố ảnh hưởng đến tổ chức công tác KTQT trong các 

DNSX cụ thể các nhân tố: nhân tố bên trong và nhân tố bên ngoài DNSX... 

+ Luận án đã hệ thống hóa được nội dung tổ chức công tác KTQT trong các DNSX.  

Luận án trình bày sáu nội dung của tổ chức công tác KTQT. Cụ thể tác giả trình bày tổ 

chức công tác KTQT trên cơ sở những nội dung cơ bản của KTQT xét theo thông tin 

KTQT cung cấp phù hợp với đặc điểm của DNSX, trong mỗi nội dung sẽ chỉ rõ cách 

thức tổ chức thực hiện:Tổ chức bộ phận KTQT trong bộ máy kế toán; Tổ chức tổ chức 

thu nhận, xử lý, hệ thống hóa và cung cấp thông tin;Tổ chức xây dựng định mức chi 

phí và lập dự toán ngân sách trong DN; Tổ chức công tác KTQT theo các yếu tố sản 

xuất; Tổ chức công tác kế toán trách nhiệm; Tổ chức ứng dụng công nghệ thông tin 

trong thực hiện KTQT. 

* Những đề xuất mới rút ra từ kết quả nghiên cứu: 

(1). Luận án phân tích rõ đặc điểm của DN chè ảnh hưởng đến tổ chức công tác 

KTQT trong DNSX và chế biến chè trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, trong đó, tác giả đề 

cập sâu đến các đặc điểm là nhu cầu thông tin cho quản trị, trình độ tổ chức quản lý và 

các đặc điểm sản xuất và chế biến sản phẩm ảnh hưởng đến tổ chức công tác KTQT và 

khả năng thiết kế hệ thống tin trong DNSX và chế biến chè trên địa bàn tỉnh Thái 

Nguyên. 



(2). Luận án đánh giá thực trạng tổ chức công tác KTQT tại các DNSX và chế 

biến chè trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên thông qua kết quả điều tra trực tiếp và phiếu 

khảo sát; cụ thể tác giả hai nhóm đối tượng: Đối với nhà quản trị DN và nhân viên trực 

tiếp làm công tác kế toán tại các DNSX và chế biến chè. 

(3). Luận án nghiên cứu và đánh giá kinh nghiệm tổ chức công tác KTQT tại 

một số quốc gia trên thế giới như: Mỹ, Pháp, Nhật, Trung Quốc,... Từ đó tác giả rút ra 

bài học cho DN Việt Nam đặc biệt là DNSX về tổ chức công tác KTQT theo tiến trình 

cung cấp thông tin. 

(4). Luận án đã chỉ rõ những yêu cầu, nguyên tắc hoàn thiện tổ chức công tác 

KTQT tại các DNSX và chế biến chè trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. 

(5). Luận án đã đi sâu nghiên cứu, đề xuất các giải pháp cụ thể nhằm hoàn thiện 

tổ chức công tác KTQT tại các DNSX và chế biến chè trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên 

theo hướng đáp ứng những yêu cầu và nguyên tắc hoàn thiện phù hợp với điều kiện và 

đặc điểm của các DNSX và chế biến chè trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên: 

- Hoàn thiện bộ phận KTQT trong bộ máy kế toán  

- Hoàn thiện tổ chức công tác thu nhận, xử lý, hệ thống hóa và cung cấp thông tin:  

- Hoàn thiện việc tổ chức thực hiện xây dựng hệ thống định mức chi phí và lập 

dự toán ngân sách: 

- Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán quản trị theo các yếu tố sản xuất  

- Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán trách nhiệm:  

- Hoàn thiện tổ chức ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện công tác kế 

toán quản trị 

(6). Chỉ ra những điều kiện về phía Nhà nước và cơ quan chức năng, các cấp, 

ban, ngành liên quan mật thiết với DNSX và chế biến chè như: Hiệp hội chè Việt Nam; 

Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên,... nhằm giúp DNSX và chế biến chè thực hiện các 

giải pháp nêu trên. 
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